
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1كتاب الصالة ) - بلوغ المرام

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

رس أن نذكر كلمة عن العلم وفضله وسبل تحصيله ومسيس الحاجة كان في ذهني وتقديري قبل البداية في الد
إليه، وقد قام بذلك فضيلة الشيخ، وليس عندي ما أضيفه إلى ما قاله، إال أن هذا العلم من علوم اآلخرة المحضة 
 التي ال تجوز فيها الشركة، فهو عبادة محضة ال بد فيه من اإلخالص، ال بد فيه من اإلخالص؛ ألن هذا كالم

، ال يطلب لينال به غرض منا لدنيا، وال يطلب ليقال: فالن محدث أو صاحب -عليه الصالة والسالم-الرسول 
 حديث، وال يطلب لتضفى فيه األلقاب التي قد تكون بحق وقد تكون بغير حق.

ن كانت بحق إال أنها من المدح والتمادح في الوجوه وقد جاء ذم ذلك، وقد كثر إضف اء هذه وغاية ما فيها وا 
األلقاب على بعض من ينتسب إلى فروع العلم الشرعي وهذه ظاهرة يتجنبها سلف هذه األمة وأئمتها إلى شيوخنا 

من حبهم لشيوخهم يضفون عليهم هذه األلقاب، لكن في العصر الحاضر، لكن الشباب واإلخوان وطالب العلم 
بحاجة إلى مزيد من التلقي، والممدوح بحاجة  في تقديري أنها ليست من مصلحة المادح وال الممدوح، فالمادح

 إلى الدعاء، وهللا المستعان.
على كل حال نبدأ في درسنا في كتاب الصالة لقراءة الكتاب من قبل الشيخ ثم بعد ذلك نعلق بما تيسير؛ ألن 

ي كل ليلة القدر المحدد في الدورة خمسون حديثًا، خمسون حديثًا في خمسة أيام، وعلى هذا علينا أن ننجز ف
ن كانت األحاديث بعضها مرتبطة ببعض وبعضها أطول من بعض، فنحاول أن  عشرة أحاديث على األقل، وا 
نسدد ونقارب، وننهي القدر المحدد إن شاء هللا تعالى؛ ألن اإلخوان عندهم خطة بحيث ينهى فيها الكتاب خالل 

 أربع سنوات أو خمس سنوات على األكثر وهللا المستعان.
 سم.
 م هللا الرحمن الرحيم.بس
 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  

في كتابه بلوغ المرام: كتاب الصالة، باب  -رحمه هللا تعالى-أما بعد: قال الحافظ بن حجر العسقالني 
 المواقيت:

 إذا الظهر وقت)): قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا بين أن -رضي هللا تعالى عنهما- عمرو بن هللا عبد عن
 صالة ووقت, الشمس تصفر لم ما العصر ووقت, العصر يحضر لم ما كطوله الرجل ظل وكان, الشمس زالت

 الفجر طلوع من الصبح صالة ووقت, األوسط الليل نصف إلى العشاء صالة ووقت, الشفق يغب لم ما المغرب
 .[مسلم رواه] ((الشمس تطلع لم ما
 .((نقية بيضاء والشمس)): العصر في -رضي هللا تعالى عنه- بريدة حديث من وله



 .((مرتفعة والشمس)): -رضي هللا تعالى عنه- موسى أبي حديث ومن 
, العصر يصلي -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان": قال -رضي هللا تعالى عنه- األسلمي برزة أبي وعن
 يكره وكان, العشاء من يؤخر أن يستحب وكان, حية والشمس المدينة أقصى في هرحل إلى أحدنا يرجع ثم

 إلى بالستين يقرأكان و , جليسه الرجل يعرف حين الغداة صالة من ينفتل وكان, بعدها والحديث قبلها النوم
 .عليه متفق" المائة
 يكفي بركة  ،يكفي

 .: كتاب الصالة-رحمه هللا تعالى-يقول المصنف 
م عن الكتاب وتعريف الكتاب وأنه مصدر كتب يكتب كتابة وكتبًا، وكتابًا وأصل األصل في هذه سبق الكال

 المادة الجمع، سبق الكالم بإفاضة لما تحدثنا عن كتاب الطهارة.
والصالة يقول جمهور العلماء: أن أصلها الدعاء، فهي مأخوذة من الدعاء، ويقولون: إن الصالة الشرعية 

 بتكبيرة اإلحرام المختومة بالتسليم، سميت بذلك الشتمالها على الدعاء. المعروفة المحدودة
 .صلي عليهم: أي أدعو لهم دعو لهم،أعليهم: أي صلي حقيقة الصالة لغة الدعاء، 

بهذه العبادة على هذه الكيفية المشروحة المجملة في  -سبحانه وتعالى-وحقيقتها الشرعية: التقرب إلى هللا 
 ي السنة.الكتاب المبينة ف

الحقيقة اللغوية جزء من الحقيقة الشرعية، ومعروف أن الشرع يزيد في الحقائق اللغوية، الحقائق الشرعية تزيد 
الصالة الشرعية دعاء وغير دعاء، اإليمان الذي  ،على الحقائق اللغوية، فالدعاء الذي هو أصل الصالة لغةً 

لإليمان زادت على حقيقته اللغوية من النطق باللسان والعمل  أصله في اللغة التصديق، واليقين، الحقيقة الشرعية
 بالجوارح، إضافة إلى ما في القلب من تصديق ويقين.

في الصحيحين  -مارضي هللا عنه-الصالة ثاني أركان اإلسالم فاإلسالم كما في حديث عبد هللا بن عمر 
يتاء ))بني على خمس: شهادة أال إله إال هللا وأن محمدًا ر وغيرهما:  قام الصالة(( الركن الثاني، ))وا  سول هللا، وا 

 .[متفق عليه]الحديث  الزكاة، والحج وصوم رمضان((
فهي ركن من أركان اإلسالم باإلجماع، وتاركها على خطر عظيم، جمع من أهل التحقيق يرون كفر تارك 

صحابة والتابعين، والجمهور الصالة ولو اعترف بوجوبها، ولو اعترف بوجوبها، وهو المأثور عن السلف من ال
على أن تارك الصالة يقتل، على خالف بينهم في قتله، هل يقتل مرتد أو يقتل حد؟ وأقل ما قيل في تارك 
الصالة أنه يحبس حتى يصلي أو يموت، هذا أقل ما قيل في تارك الصالة، فالمعتمد والمفتى به اآلن أن تارك 

اآلثار المترتبة على الكفر، تبين زوجته، ال يغسل، وال يكفن، وال  الصالة كافر، وترتب على هذه الكلمة جميع
يصلى عليه، وال يدفن في مقابر المسلمين، و ال يرث وال يورث، جميع األحكام المترتبة على الردة تلحق تارك 

 الصالة نسأل هللا السالمة والعافية.
علم: بكفر تارك كل واحد منها، لكن الجمهور أما بقية األركان من الزكاة والحج والصوم فقال جمع من أهل ال

ن كان على خطر شديد، على خطر عظيم إذا ترك الزكاة، الصديق قاتل تارك الزكاة،  على خالف هذا القول وا 
 .[( سورة آل عمران79)] {}َوَمن َكَفَر َفِإنَّ هللا َغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِمينَ  تارك الحج،



ن صامه، فالمسألة ليست تارك الصيام، من أفطر في يوم من ر  مضان من غير عذر لم يقضه صوم الدهر وا 
 بالسهلة، ليست بالهينة.

 باب المواقيت:
أيضًا تقدم التعريف بكلمة باب وأنه في األصل ما يدخل ويخرج معه، واستعمل في ما يضم فصول ومسائل 

 ألداء هذه العبادة. -بحانه وتعالىس-علمية، والمواقيت جمع ميقات، والمراد به الوقت، الوقت الذي عينه هللا 
يقولون في مواقيت الحج: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، في مواقيت الصالة هل نستطيع أن نقول: زمانية 

هذا األصل، وقد  جعلت لي األرض مسجدًا وطهورًا(())ومكانية؟ هنا زمانية، لكن هل هناك مواقيت مكانية؟ 
من سمع النداء ممن تلزمه الجماعة ال يجوز له أن يصلي في غير المسجد،  تقدم الكالم على هذا الحديث، لكن

 حيث ينادى بها.
 وقت)): قال -صلى هللا عليه وسلم- نبيال أن -مارضي هللا عنه- عمرو بن هللا عبدحديث الحديث األول: 

ائم الظهيرة، على بعد انقضاء وقت النهي حين يقوم ق ,الشمس زالت إذا الظهر وقت ((الشمس زالت إذا الظهر
ما سيأتي في أوقات النهي، إذا زالت الشمس، يعني مالت إلى جهة المغرب، مالت إلى جهة المغرب، وهو 

ْمِس{فيه:  -جل وعال-الدلوك الذي يقول هللا  اَلَة ِلُدُلوِك الشَّ ، دلوك الشمس أي: [( سورة اإلسراء97)] }َأِقِم الصَّ
ذا؟ يقول الزمخشري: ألن الناظر إلى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه زوالها، وسمي وقت الزوال دلوكًا لما

 فيحتاج إلى دلكها.
ظل الرجل مساويًا له، وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل  ((كطوله الرجل ظل وكان ))إذا زالت الشمس

 الرجل كطوله.
 طالب.........

، وآخره إذا كان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر يعني أوله إذا زالت الشمس ،إيش؟ في سقط هنا، في سقط؟ نعم
ال ظل كل شيء يكون كطوله بمقداره، فإذا كان طول الشيء  وقت العصر، و ذكر الرجل من باب التمثيل، وا 

ذا كان طول الشيء مترين، يصير ظله مترين بطوله، وصار ظل الرجل   لم ما))كطوله متر صار ظله مترًا، وا 
صالة الظهر، والظهر هي الصالة األولى، هي الصالة األولى، كما دل عليه هذا وقت  ,((العصروقت  يحضر

أمه في أول الصلوات الظهر،  ،-عليه الصالة والسالم-هذا الحديث وحديث إمامة جبريل إمامة جبريل بالنبي 
 في صالة الظهر ولذا تسمى األولى. -عليه الصالة والسالم-أول صالة أمه أم النبي 

شمس إجماعًا إلى أن يصير ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ما لم يحضر وقت وقتها من زوال ال
العصر، وهذه الجملة فيها دليل لجمهور العلماء أنه ال اشتراك بين صالتي الظهر و العصر في قدر يتسع ألربع 

ع ركعات، ويستدل يقول: إن هناك من الوقت قدر مشترك يتسع ألرب -رحمه هللا تعالى-ركعات، واإلمام مالك 
عليه الصالة -أم النبي  -عليه السالم-؛ ألن جبريل -عليه الصالة والسالم-بحديث إمامة جبريل للنبي 

في اليوم الثاني حينما صار ظل الشيء كطوله هذا بالنسبة لصالة الظهر، وأمه بصالة العصر في  -والسالم
الوقت حينما يصير ظل كل شيء كطوله، وقت  اليوم األول حينما صار ظل الشيء كطوله، فدل على أن هذا

في  العصرصالح لألداء لصالة الظهر ولصالة العصر؛ ألن مفهومه أنه أمه في الوقت نفسه، يعني أمه لصالة 



كطوله،  اليوم األول حينما صار ظل الشيء كطوله، وأمه في اليوم الثاني بصالة الظهر حينما صار ظل الشيء
ك في آخر وقت صالة الظهر، يصلح ألن تؤدى فيه صالة الظهر، وتؤدى فيه فدل على أن هناك قدر مشتر 

 لم ما))الباب يقول: صالة العصر، وهو الوقت المشترك بين الصالتين، هذا ما يفيده حديث جبريل، وحديث 
فدل على أنه ال اشتراك بين الصالتين في هذا المقدار، دل على أنه مجرد ما ينتهي ، ((العصروقت  يحضر

ت صالة الظهر يبدأ وقت صالة العصر، فال اشتراك، وال شك أن هذا الحديث أقوى، لماذا؟ ألنه مخرج في وق
صحيح مسلم، وحديث إمامة جبريل في السنن، فهذا الحديث من حيث الصناعة أقوى، وذكر الترمذي عن اإلمام 

، فهل نقول: إن قول -والسالمعليه الصالة -البخاري أن أصح حديث في المواقيت حديث إمامة جبريل للنبي 
البخاري أصح يعطي حديث إمامة جبريل من القوة بحيث يرجح على ما خرجه مسلم في صحيحه؟ هذا هو 
مقتضى أفعل التفضيل، هو مقتضى أفعل التفضيل أنه أصح من حديث عبد هللا بن عمرو عند اإلمام البخاري، 

ث خرجه اإلمام مسلم في صحيح تلقته األمة بالقبول فال إشكال واإلمام البخاري لم يخرج هذا وال ذاك، وهذا الحدي
 فيه.
أن كون صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب هللا، هل معنى هذا أن أحكام البخاري على األحاديث  يبقى

أرجح من أحكام غيره بغض النظر عن صحيح البخاري، صحيح البخاري نتفق على أنه أصح الكتب، لكن 
على األحاديث هل هي أرجح من أحكام غيره؟ هل هي أرجح مما يخرجه  -رحمه هللا تعالى-أحكام البخاري 

مسلم في صحيحه؟ ال، ليست بأرجح، وعلى هذا المرجح أنه ال اشتراك بين صالتي الظهر والعصر في القدر 
 المذكور، المتسع ألربع ركعات. 

د ما ينتهي وقت صالة الظهر، يبدأ وقت أنه بمجر  )مالم يحضر وقت العصر(()دل قوله:  ((العصر ووقت))
صالة العصر، متى يبدأ وقت صالة العصر من خالل هذا الحديث؟ إذا صار ظل الشيء كطوله، حديث 

أجيب عنه بأنه فرغ من صالة الظهر حينما صار ظل الشيء كطوله، في اليوم جبريل الذي سبقت اإلشارة إليه، 
ول حينما صار ظل الشيء كطوله، فرغ بين الفراغ والشروع، ظاهر الثاني، وشرع في صالة العصر في اليوم األ

ال ما هو بظاهر؟  وا 
إذن ال اشتراك حتى على حديث إمامة جبريل إذا قلنا أنه في اليوم الثاني فرغ من صالة الظهر، وفي اليوم 

 األول شرع في صالة العصر فال اشتراك.
هور أهل العلم، ويرى الحنفية أن وقت صالة العصر وقت العصر من مصير ظل الشيء كطوله، وبهذا قال جم

يبدأ من مصير ظل الشيء مثلية، من مصير ظل الشيء مثليه، من مصير ظل الشيء مثليه، يستدل الحنفية 
بأدلة ال تقاوم هذا الحديث من حيث الصراحة في الداللة، الحنفية محمد بن الحسن في موطئه يقول: إنما سميت 

 ويضيق عليها وقتها.العصر؛ ألنها تعتصر 
 من أقوى أدلة الحنفية حديث ما جاء من أن من التمثيل باألجير بالنسبة لهذه األمة واليهود مع اليهود و

))مثلكم ومثل من قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرًا من أول النهار إلى الزوال على دينار، ثم استأجر النصارى، 
دينار، ثم استأجر أجيرًا من وقت العصر إلى الغروب على  أجيرًا من منتصف النهار إلى وقت العصر على

دينار، فالذين عملوا إلى منتصف النهار مثل اليهود، والذين عملوا، األخير على دينارين، والذين عملوا من 



والذين عملوا من وقت العصر إلى غروب الشمس هم هذه  منتصف النهار إلى وقت العصر هم النصارى،
استدالل اليهود ظاهر؛  الكتاب فقالوا: نحن أكثر عماًل وأقل أجرًا، نحن أكثر عماًل وأقل أجرًا((األمة، فاحتج أهل 

وقت العصر بال إشكال، لكن كيف  أكثر من ألنهم عملوا من أول النهار إلى منتصفه إلى زوال الشمس هو
لى مصير ظل الشيء يحتج اليهود، النصارى، كيف يحتج النصارى بأن عملهم أكثر وهم من زوال الشمس إ

من مصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس، يقولون: هذا الحديث يقتضي أن وقت العصر مثله، وهذه األمة 
أضيق من وقت الظهر، وعلى هذا يكون من مصير ظل الشيء مثليه، ليكون الفرق واضح، استداللهم ظاهر 

ال ما هو بظاهر؟ نعم، نعم هم يقولون: لو كان وقت العصر ي بدأ من مصير ظل الرجل كطوله ما صار وقت وا 
العمل  النصارى أطول من وقت المسلمين، أجيب عن هذا بأن االحتجاج من اليهود والنصارى معًا، وال شك أن

من طلوع الشمس من أول النهار إلى مصير ظل الرجل كطوله أطول، بال إشكال، فوقت اليهود والنصارى معًا 
من وقت المسلمين عملهم، وأجيب عن ذلك أيضًا: بأن وقت الظهر من زوال أطول من عمل المسلمين، أطول 

كطوله إلى الشمس إلى مصير ظل الرجل كطوله أطول في كل مكان وفي كل زمان، من مصير ظل الرجل 
 غروب الشمس، ومن نظر في التقويم تبين له هذا.

لكنه أطول، فال نحتاج إلى مثل هذا الكالم، يفرق ربع ساعة، ليس بالكبير،  الفارق ليس بالكبير، يعني أحياناً 
ص الصحيحة الصريحة بمثل هذه الفهوم البعيدة، الوقت الذي هو بين مصير ظل الشيء يعني ال نرد النصو 

كطوله، ومصير ظل الشيء مثليه، وقت عند الحنفية لصالة الظهر، عند بعضهم، وعندهم أيضًا قول بأنه ليس 
صر، قول في مذهب الحنفية، يعني مثل الضحى ليس بوقت لصالة الصبح، وال بوقت للصالة ال للظهر وال للع

بوقت لصالة الظهر، وقت بين وقتين، لكن الصحيح الذي يدل عليه هذا الحديث صراحة وهو أصح ما ورد في 
المواقيت؛ ألنه مخرج في الصحيح ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر يعني من مصير ظل الشيء 

، ما لم تصفر الشمس، يفيد هذا الحديث أن ما لم تصفر الشمسوقت صالة الظهر اغ، بعد انتهاء كطوله بعد فر 
ن كان األكثر على أن هذا وقت نهاية وقت صالة العصر هو اصفرار الشمس، وبهذا قال  جمع من أهل العلم، وا 

ة الصبح ركعة قبل أن االختيار، ال وقت االضطرار، بدليل الحديث اآلتي، وهو في الصحيح من أدرك من صال
تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من صالة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، 

وقت االضطرار يمتد إلى غروب الشمس، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط  ،فدل على أن وقت العصر يمتد
أنه ما لم تغرب الشمس هو وقت لصالة  على من يؤخر الصالة حتى يجيء وقت الصالة األخرى، دل على

ن كان فعلها فيه أداء وليس  العصر، لكن تأخيرها إلى اصفرار الشمس جاء التحذير منه والوعيد عليه، وا 
وصالة العصر على وجه الخصوص جاء في تأخيرها عن وقتها الوعيد الشديد، وجاء الحث على فعلها بقضاء، 

 يغب لم ما المغرب صالة ووقت, ان، ووقت العصر ما لم تصفر الشمسفي وقتها مع صالة الصبح، وهما البرد
يعني من غروب الشمس إجماعًا إلى مغيب الشفق، والشفق جمهور أهل العلم على أنه الحمرة، وسيأتي  ,الشفق

في حديث يأتي الكالم عنه وضعف وبيان ضعفه، لكنه ثابت عن ابن عمر وهو من العرب األقحاح، وهو قول 
 المراد بالشفق األحمر، ويرى بعضهم أن المراد بالشفق األبيض.األكثر، 



على كل حال وقت صالة المغرب فيه سعة على ضوء حديث عبد هللا بن عمرو حديث الباب، يمتد من غروب 
الشمس إلى مغيب الشفق بمقدار ساعة ونصف، وحديث إمامة جبريل يدل على أن صالة المغرب ليس لها إال 

في اليوم األول، وفي اليوم الثاني، بعد أن وجبت  -عليه الصالة والسالم-ى بالنبي وقت واحد، حيث صل
الشمس، يعني بعد أن غربت، بعد أن غربت الشمس صلى في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه في اليوم 

والصالة يعني األول، وبهذا قال الشافعية، وأن وقت صالة المغرب مضيق، بحيث ال يزيد على ما يتسع للوضوء 
وال شك أن هذا من مقدار ربع ساعة، تقريبًا، الجمهور أخذوا بهذا الحديث والشافعية عملوا بحديث إمامة جبريل، 

، فمن حيث -عليه الصالة والسالم-حيث الصناعة أرجح وهو أيضًا متأخر عن حديث إمامة جبريل للنبي 
 فقول الجمهور أقوى.الرجحان هذا أرجح، ومن حيث التأخر هذا آخر األمرين، 

يعني من مغيب الشفق بداية إلى نصف الليل األوسط، وهذه  ((األوسط الليل نصف إلى العشاء صالة ووقت))
نهاية وقت صالة العشاء، نصف الليل األوسط، متى يقال أوسط؟ نعم إذا كان مركب من ثالثة أطراف، نعم، أو 

ني أوسط، لكن هل التقسيم إلى نصفين ذكر النصف يدل خمسة أو سبعة، نعم إذا كان من ثالثة أطراف فالثا
على أنه ثالثة أو اثنين؟ يمكن أن يكون الشيء ثالثة أنصاف لنقول: نصف الليل األول، ونصف الليل األوسط، 

، ثلث الليل األول، ثلث الليل األوسط، ثلث الليل األخير، ونصف الليل األخير، يعني مثل ما نقول في الثلث
لوقوع ول األوسط؟ المقصود به نهاية النصف األول، وقيل له أوسط لوقوع نهايته في وسط الليل، نعم؟ كيف يق

نهايته في وسط الليل، وحديث الباب دليل على أن وقت صالة العشاء ينتهي بانتصاف الليل على أن حديث 
قًا من أن هذا الحديث أقوى وقت صالة العشاء ثلث الليل، ويقال فيه ما قيل سابإمامة جبريل يدل على أن نهاية 

 وهو أيضًا متأخر فهو أرجح.
 الثة في نهاية وقت صالة العشاء:األقوال ث

 القول األول: أنه ثلث الليل، نهاية ثلث الليل ويستدل بما ذكرناه من إمامة جبريل.
 والقول الثاني: أنه منتصف الليل ويدل عليه صراحة هذا الحديث.

))ليس في : -عليه الصالة والسالم-لوع الفجر، بطلوع الفجر، والدليل عليه قوله والقول الثالث: أنه ينتهي بط
فدل  النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصالة حتى دخل وقت الصالة األخرى((

وص يدخل وقت الصالة التي تليها وهي الصبح، لكن عمومه مخصعلى أن وقت صالة العشاء يمتد إلى أن 
بصالة الصبح إجماعًا، فال يمتد وقتها إلى أن يدخل وقت الصالة التي تليها وهو الظهر، وليكن أيضًا 

 مخصوص بصالة العشاء لهذا الحديث.
والمراد به الفجر الصادق الذي ينتشر في األفق، وليس المراد به  ((الفجر طلوع من الصبح صالة ووقت))

 .يله بذنب السرحانالفجر الكاذب المستطيل الذي جاء تمث
يعني إلى طلوع الشمس، ما لم تطع الشمس، وهذا  ((الشمس تطلع لم ما ))وقت صالة الصبح من طلوع الفجر

متفق عليه، مجمع عليه، فإذا طلعت الشمس طلع وقت صالة الصبح، إذا صلى ركعة قبل طلوع الشمس وركعة 
إن شاء هللا تعالى، وهل يكون مدركًا تكون الصالة  بعد طلوعها يكون حينئذ مدركًا للوقت على ما سيأتي بيانه



كلها أداء، أو ما أدركه في الوقت أداء، وما أدركه بعد الوقت قضاء؟ ستأتي اإلشارة إليه إن شاء هللا تعالى، رواه 
 مسلم.
 .((نقية بيضاء والشمس)): العصر فيبن الحصيب األسلمي  بريدة حديث من أي لمسلم ولهيقول: 

 .))ما لم تصفر الشمس((نقية، وهو مفهوم من قوله في حديث الباب:  الشمس بيضاء
 .((مرتفعة والشمس)): وهو في مسلم أيضًا، يعني وله لمسلم من حديث أبي موسى موسى أبي حديث ومن 

 يعغني لم تتضيف للغروب، لم تمل إلى الغروب.
- هللا رسول كان": قال -تعالى عنهرضي هللا -نضلة ابن عبيد، أو عبيد بن نضلة  األسلمي برزة أبي وعن

حية، يعني  ,حية والشمس المدينة أقصى في رحله إلى أحدنا يرجع ثم, العصر يصلي -صلى هللا عليه وسلم
تدرك حرارتها، يعني ما زالت حرارتها باقية، يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحلة في أقصى المدينة والشمس 

 هور على أن وقت صالة العصر يبدأ من مصير ظل الشيء كطوله.حية، هذا دليل أيضًا من أدلة الجم
في صالة العشاء  -عليه الصالة والسالم-لما تأخر عليهم  ))إنه لوقتها((" العشاء من يؤخر أن يستحب وكان"

 .))إنه لوقتها لوال أن أشق عليكم((قال: 
لئال يتسبب في إخراجها عن وقتها من ، قبلها النوم يكره وكان, وكان يستحب أ، يؤخر من العشاء بما لم يشق
يعني بعد صالة العشاء،  ,بعدها والحديث وكان يكره النوم قبلها،جهة، ولئال يترتب على ذلك تضييع الجماعة، 

مع األسف أنه ال يطيب الوقت عند غالب الناس إال بعد صالة العشاء، وتجد اإلنسان في وقته كله يتثاءب 
ءب إن صلى العشاء طار النوم، وتفرغ الناس ألعمالهم وأشغالهم، وكثر منهم في العصر، والظهر، المغرب، يتثا

ال لو كان سهره فيما ينفعه وينفع غيره ال إشكال في ذلك، كان النبي   -عليه الصالة والسالم-القيل والقال، وا 
علم من صحيحه في كتاب ال -رحمه هللا تعالى-يسمر مع أبي بكر في أمر المسلمين، وترجم اإلمام البخاري 

باب السمر في العلم، فدل على أن إقامة مثل هذا الدرس بعد صالة العشاء ال يدخل في كراهية الحديث بعدها، 
ال السهر الذي تترتب عليه فائدة سواًء كانت  إنما المكروه السهر الذي ال فائدة فيه، السهر الذي ال فائدة فيه، وا 

الناس أنفع من النهار، وعرف عن جمع من أهل العلم أنهم  ال يكره، بل قد يكون لبعضخاصة أو عامة 
يقسمون الليل بين نوم وصالة وقراءة وتصنيف، فالسمر للمصلحة جائز بل مشروع، فضاًل عن أن يدخل في 

 حيز الكراهة المذكورة في حديث الباب.
 بالستين يقرأكان و  ,جليسه الرجل يعرف حينصالة الصبح  الغداة صالة منينصرف من صالته،  ينفتل وكان"

يصلي الصبح بغلس، يعني يشرع فيها في وقت الغلس، فإذا انتهى  -عليه الصالة والسالم-النبي  "المائة إلى
ذا  منها يعرف الرجل جليسه لطولها، فكان يقرأ بالستين، بالستين آية إلى المائة إذا خفف القراءة قرأ ستين، وا 

ا ال يعارض ما جاء من األمر بتخفيف الصالة، واآليات المشار إليها من أطال قرأ المائة، قرأ بالمائة، ومثل هذ
المراد بها اآليات المتوسطة، ليست اآليات الطويلة وال القصيرة، وهذا في كل شيء أطلق في الستين إلى المائة 

ين من مثل النصوص ينظر فيه إلى المتوسط، يعني ال يقرأ مائة آية، من أمثال سورة المائدة، وال تكون الست
 سورة الشعراء مثاًل، من اآليات المتوسطة، وهللا المستعان.



من األئمة الذين يؤمون الناس في هذه األوقات من يصلي الصبح بآية، مع األسف، ومن سمة صالة الصبح 
))إن الصالة أول ما فرضت ركعتين ركعتين، فزيد في الطول، وقد جاء في المسند وغيره من حديث عائشة: 

ال الفجر فإنها تطول فيها القراءة(( الحضر يقرأ بصالة  وأقرت صالة السفر، إال المغرب فإنها وتر النهار، وا 
 .الصبح بآية، الصالة صحيحة ومجزئه، لكن أين السنة؟ هللا المستعان

 نعم.
 تمعوااج رآهم إذا يؤخرها وأحيانايقدمها  أحيانا والعشاء": -رضي هللا تعالى عنه- جابر حديث من وعندهما
ذا, عجل  ."بغلس يصليها -صلى هللا عليه وسلم- النبي كان والصبح, أخر أبطئوا رآهم وا 

 يعرف يكاد ال والناس, الفجر انشق حين الفجر فأقام: "-رضي هللا تعالى عنه- موسى أبي حديث من ولمسلم
 ".بعضا بعضهم
 يكفي.

ر؟ أفاد ذكرها قوله في الحديث السابق: "متفق وهل تقدم لهما ذك -يعني عند الشيخين البخاري ومسلم- وعندهما
عليه" وعرفنا فيما تقدم أن مراد المؤلف في المتفق عليه ما رواه اإلمامان البخاري ومسلم من طريق صحابي 

يعني مع اتحاد الصحابي، هذا اصطالح المؤلف في هذا الكتاب، وعرفنا أن من أهل العلم من يضم إلى  واحد،
في كلمة متفق عليه، في اصطالح متفق عليه، كالمجد ابن تيمية في المنتقى، ومنهم من  الشيخين اإلمام أحمد

فيه فتجد البغوي في شرح السنة مثاًل يقول: متفق عليه، خرجه ال يشترط اتحاد الصحابي، وهذا تقدم الكالم 
ال ال؟ ولو اتحد  محمد من حديث أبي هريرة، ومسلم من حديث ابن عمر، يصير متفق عليه على االصطالح وا 

العبرة بالمخرج مخرج الحديث،  ،هما حديثاناللفظ اآلن هو حديث واحد أو حديثان؟ حديثان على االصطالح، 
ذا اختلف الصحابي فهما حديثان  صحابي الحديث، إذا اتحد الصحابي وهو حديث واحد، ولو اختلف اللفظ، وا 

ن اتحد اللفظ.  وا 
يعني ينظر إلى  ,عجل اجتمعوا رآهم إذا ،يؤخرها وأحيانايقدمها  اأحيان والعشاء": جابر حديث من وعندهما

وهو باألمة رءوف بأصحابه،  -عليه الصالة والسالم-أحوال المأمومين ويفعل األرفق بهم، وهذا من شفقة النبي 
 رحيم، إذا رآهم اجتمعوا عجل صالة العشاء رفقًا بهم؛ ألنهم أصحاب عمل في النهار كد، لتحصيل المعيشة،

ذا فهو يالحظ حال الجماعة، فعلى اإلمام أن يالحظ أحوال  ,أخرألمر ما، لظرف من الظروف  أبطئوا رآهم وا 
من خلفه ويرفق بهم، نعم ظروف الناس اليوم قد تتطلب شيء من التحديد؛ ألن يقام للصالة في وقت معين، 

ال لو ترك ال وهو المعمول به اآلن، يعني بين اآلذان جتهادات الناس؛ ألن المساجد كثرت واألئمة واإلقامة كذا، وا 
كثروا، والناس أيضًا وظروفهم وأحوالهم تفرقت كانوا مجتمعين في مسجد واحد، يصلون خلف إمام واحد وهو 

مالحظة الجميع ومراعاة الجميع، أما اآلن كل شخص من األشخاص له بإمكانه  -عليه الصالة والسالم-النبي 
عني تحديد الوقت، لكن لو قدر أن إمام جماعته معروفون، محددون في قرية، ظرفه الخاص، فمن المصلحة ي

في سفرة، ال يشق عليهم التأخير، ما المانع أن يؤخر صالة العشاء مثاًل؟ هو وقتها لوال المشقة، لكن إذا وجدت 
ذا رآه -عليه الصالة والسالم-المشقة فالسنة التعجيل؛ ألن النبي   م أبطئوا أخر.إذا رآهم اجتمعوا عجل، وا 

 ."بغلس يصليها -صلى هللا عليه وسلم- النبي كان والصبح"



والمراد بالغلس اختالط الظلمة، ظلمة آخر الليل بضوء الصبح فهو أول وقت، أول وقت صالة الصبح الغلس، 
 أول الفجر، هذا األصل، لكنه ينصرف منها والرجل يعرف جليسه، والمساجد ليس فيها مصابيح، اآلن ال فرق 

 بين الليل والنهار، هللا المستعان. 
 يكاد ال والناس يعني حين بزغ، طلع الصبح، ,الفجر انشق حين الفجر فأقام: "موسى أبي حديث من ولمسلم
كل هذا من األدلة على أن صالة الصبح تصلى في أول وقتها، يعني بعد التأكد من طلوع  "بعضا بعضهم يعرف

زمن أن التقويم متقدم على الوقت بزمن أوصله بعضهم إلى ثلث ساعة،  الصبح، وأنتم تسمعون ما يشاع منذ
هذا وتسمعون ومازلنا نسمع، ويؤكده كثير من الثقات من طالب العلم ممن سبروا األمر بأنفسهم، وكتبوا سمعتم 

لجنة  كلف -رحمه هللا-إلى اإلفتاء يعني قبل خمس سنوات، وست سنوات، ومازالوا يكتبون، والشيخ عبد العزيز 
تراقب طلوع الصبح، وقررت هذه اللجنة أن التقويم مطابق للوقت، وكتب الشيخ رحمت هللا عليه في الصحف، 
ومازال بعض أهل المعرفة من طالب العلم يؤكدون على أن التقويم متقدم، مع خروج هذه اللجنة، ويقولون: لعل 

وبين طلوع الفجر لفرق يسير جدًا بين التقويم هذه اللجنة خرجت في وقت مثاًل الشتاء، في الشتاء يقولون: ا
 الحقيقي وأما في الصيف فهو متقدم كثير.

على كل حال الذي باإلمكان فعله أن تؤخر اإلقامة، يعني إذا صار بين األذان واإلقامة مدة نصف ساعة خرجنا 
ل المسألة؛ ألن هذه من كل خالف، نعم حتى عند من يقول إن الصالة أن التقويم متقدم بنصف ساعة، حتى تح

المسألة من أهم المسائل، يعني تنبغي العناية بها؛ ألن األذان لصالة الصبح يترتب عليه لوازم، هؤالء المعذورون 
من حضور الجماعة مثاًل من النساء والمرضى مجرد ما يسمعون اآلذان يصلون، دخل الوقت؛ ألن األذان إعالم 

ي أن ينظر إلى هذه المسألة بعناية، ويتبرع بعض أهل المعرفة والخبرة بدخول وقت الصالة، وال يالمون، فينبغ
ويقرر  ،لسبر هذه المسألة في أوقات متفاوتة من السنة، في فصول متعددة ويكتب إلى المسئولين عن هذا الشأن

 نعم له أكثر من نصف قرن معمول به، لكن مع ذلك هو نم عمل البشر.التقويم ما هو بمعصوم، 
جر حين انشق الفجر والناس ال يكاد يعرف بعضهم بعضا" الحديث مخرج في صحيح مسلم وهو من فأقام الف

أدلة من يقول بأن صالة الصبح السنة فيها أن تصلى في أول وقتها، وهو قول الجمهور، ومذهب الحنفية أن 
 األفضل اإلسفار، اإلسفار، ويأتي دليلهم إن شاء هللا تعالى.

 -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  مع المغرب نصلي كنا": قال -هللا تعالى عنهرضي - خديج بن رافع وعن
نه أحدنا فينصرف  .عليه متفق "نبله مواقع ليبصر وا 

صلى هللا -رسول هللا  مع المغرب نصلي كنا"نعم، حديث رافع بن خديج، أبو خديج الخزرجي األنصاري، يقول: 
نه ة صالة المغرب،يعني من هذه الصال أحدنا فينصرف -عليه وسلم  "نبله مواقع ليبصر وا 

النبل: هي السهام في األماكن التي تقع فيها، هذا دليل على أن صالة المغرب تصلى في أول وقتها، قبل أن 
عليه الصالة -يشتد الظالم، مجرد ما يتأكد من غروب الشمس، السنة أن يبادر بصالة المغرب، والنبي 

، في اليومين، في أول الوقت، فد لعلى -عليه السالم-، -عليه السالم-جبريل صلى الصالتين بإمامة  -والسالم
نه ليبصر مواقع نبله  والحديث مخرج في الصحيحين فدل أن السنة التبكير بصالة المغرب، فينصرف أحدنا وا 

بصر على المبادرة بصالة المغرب، بحيث ينصرف المصلي منها والضوء باق، يعني لم يشتد الظالم بحيث ال ي



ما زال النور باق، قبل أن يختلف ما دق وخفي، يعني مواقع النبل دقيقة وخفية، فكونها ترى وتبصر دل على أن 
 الظالم، نعم.

, بالعشاء ليلة ذات -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أعتم": قالت -رضي هللا تعالى عنها- عائشة وعن
 .[مسلم رواه] ((أمتي على أشق أن لوال لوقتها إنه)): وقال, فصلى, خرج ثم, الليل عامة ذهب حتى
أعتم، أي: دخل في العتمة، كما يقال: أتهم، وأنجد، وأظلم، " أعتم": قالت -رضي هللا تعالى عنها- عائشة عن

، ثلث وأسفر، دخل في العتمة، أنجد دخل في نجد، أتهم دخل في تهامة، وهكذا، العتمة هي حددت بثلث الليل
 م وحددت بثلث الليل كما في القاموس بعد غيبوبة الشفق.الليل العتمة الظال

عامة الليل، هل هذا يفيد  ,الليل عامة ذهب حتى, بالعشاء ليلة ذات -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أعتم
ال أكثر؟ الشراح يقولون: كثير، ال أكثر، لكي يتفق هذا الحديث مع األحاديث األخرى  ال أكثر؟ كثير وا  كثير وا 

قة من تحديث وقت صالة العشاء بثلث الليل على قول، أو بنصفه على ما سمعنا في حديث عبد هللا بن الساب
 عمرو.

لى هذا ذهب عامة العلماء، المقصود إيش؟ أكثرهم، يعني إن لم تفد هذه الكلمة الكل  إذا قيل: في مسألة ما، وا 
لم، يعني الجمهور من أهل العلم، هذا ما تفيده فال أقل من أن تفيد األكثر، عامة أهل العلم يعني أكثر أهل الع

 هذه الكلمة، لكن الشراح قالوا: كثير منه، ال أكثره.
فدل على أن تأخير  ((أمتي على أشق أن لوال لوقتها إنه)): وقال, فصلى, خرج ثم حتى ذهب عامة الليل

ذا وجدت المش قة فالسنة التعجيل؛ ألن )لوال( حرف صالة العشاء هو السنة، فإذا انتفت المشقة فالسنة التأخير، وا 
امتناع لوجود، امتنع التأخير لوجود المشقة، فامتنع التأخير إلى ذلك الوقت لوجود المشقة، فدل على أن صالة 

، وقتها طويل حتى يذهب عامة الليل، والخالف في وقتها سبق ذكره، وأن للعلماء ثالثة أقوال العشاء يمتد وقتها
م من يقول: ثلث الليل، ومنهم من يقول: نصفه، ومنهم من يقول: حتى يطلع الفجر، وعرفنا في هذه المسألة، منه

مما تقدم أن أرجح هذه األقوال هو ما دل عليه حديث عبد هللا بن عمرو لصحته وصراحته، نعم، وعن أبي 
 هريرة.
 فأبردوا الحر اشتد إذا)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال -رضي هللا تعالى عنه- هريرة أبي وعن

 .[عليه متفق] ((جهنم فيح من الحر شدة فإن, بالصالة
 فإنه بالصبح أصبحوا)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال -رضي هللا عنه- خديج بن رافع وعن
 .[حبان وابن, الترمذي وصححه, الخمسة رواه] ((ألجوركم أعظم
 فأبردوا الحر اشتد إذا)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال -رضي هللا تعالى عنه- هريرة أبي عن

 فإن)) والعلة في ذلك والسبب منصوص ))فأبردوا بالصالة((والمقصود بالصالة هنا صالة الظهر،  ((بالصالة
ا ؛ ألن النار اشتكت فأذن لها بنفسين: نفس في الصيف، ونفس في الشتاء، فأشد م((جهنم فيح من الحر شدة

يحس به من الحر هو من ذلك النفس، وأشد ما يالحظ من البرد في الشتاء هو من زمهرير جهنم نسأل هللا 
 العافية.



المقصود بالصالة صالة الظهر؛ ألنها هي التي تقع في هذا الوقت، وقت  ))إذا اشتد الحر فأبردوا بالصالة((
ش معنى اإلبراد؟ هل معناه أننا ننتظر حتى يبرد شدة الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، أبردوا بالصالة، إي

يعني أدخلوا في الوقت البارد، متى يبرد الوقت في الصيف؟ نعم، اآلن صالة العصر  ))أبردوا((الوقت؟ نعم، 
تصلى والشمس حية، يعني يحس بحرارتها، حرارة الشمس متى تذهب في الصيف، حرارة األرض متى تنتهي في 

 لمغرب.الصيف؟ ما تنتهي وال ا
 إيش معنى اإلبراد المذكور في الحديث؟

 طالب..........
يعني في آخر لحظة من وقتها، وينتهي اإلشكال، يبرد الوقت، نعم؟ يعني كل الجدران فيء يستظل به الناس، 

كان للجدران فيء يستظل به الناس، من حر الشمس، منهم من يرى أنها تصلى في آخر وقتها، ويكون  إذايعني 
يكمن الحل في خروج الناس مرة واحدة في هذا الوقت الشديد الحر لصالتين، فتصلى الظهر في  ؟نا متىالحل ه

والعصر في أول وقتها، لكن ال شك أنه إذا كان للجدران فيء يستظل به المشاة هذا ال شك أنه يحل آخر وقتها 
ر من فيح جهنم، أننا ننتظر حتى إشكال هذا الحر الناتج من شدة حر الشمس، وليس معنى هذا أننا، شدة الح

يبرد الوقت، فإذا لم يبق على غروبها إذا بردت الشمس نطلع نصلي الظهر، ال، ما هو بصحيح، قد يستدل بهذا 
الحديث بعض من يتساهل في أداء الصلوات وتأخيرها عن أوقاتها، في تأخير الصلوات عن أوقاتها، يقول 

إيش معنى نبرد؟ وقت صالة العصر حر، نؤخر  اشتد الحر فأبردوا(())إذا : -عليه الصالة والسالم-الرسول 
اَلَة َكاَنْت َعَلى الظهر عن وقت صالة العصر، وهذا ليس بصحيح، هناك أدلة صحيحة صريحة حددت  }ِإنَّ الصَّ

 ، مفروضًا في األوقات.[( سورة النساء301)] اْلُمْؤِمِنيَن ِكَتاًبا مَّْوُقوًتا{
ظة هذه األوقات شرط لصحة الصالة، بعض أهل العلم يرى أن الصالة إذا خرج وقتها ال ومواقيت الصالة مالح

تقضى، من غير عذر؛ ألن فعلها بعد خروج وقتها كفعلها قبل دخوله، فالمواقيت وأوقات الصالة من األهمية 
ت الصالة، فقدم افتتح الموطأ بوقو  -رحمه هللا تعالى-بحيث قدمها اإلمام مالك على الطهارة، اإلمام مالك 

فعلينا أن نعتني بهذا األمر، كثير من الناس وهذا نسأل هللا الوقوت على الطهارة وهي شرط لصحة الصالة، 
إيثار الدنيا على اآلخرة، يركب المنبه على ما يكفيه للخروج إلى الدوام، يضبط الساعة على السالمة والعافية من 

قول: هللا غفور رحيم، لكن الدوام اللي قفل التوقيع من يفتحه، يا ست ونصف على شان يتجهز للدوام، والصالة ي
أخي رأس مالك دينك، دينك دينك، لحمك ودمك، هذا رأس المال يعني إذا فرطنا برأس المال إيش يبقى عندنا، 

اَلَة َواتََّبُعوانهتم بالدوام ونترك الصالة نضيع،  َهَواتِ  }َفَخَلَف ِمن َبْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّ  جزاءهم إيش؟{ الشَّ
 ، نسأل هللا السالمة والعافية.[( سورة مريم97)] {َقْوَن َغيًّاَفَسْوَف َيلْ }

الَِّذيَن *  }َفَوْيٌل لِ ْلُمَصلِ ينَ ليس معنى تضييع الصلوات أنهم ال يصلون، ال، يصلون، لكن يؤخرونها عن أوقاتها، 
، كثير من الناس عنده األوالد من بنين وبنات إذا قيل لهم: أين [رة الماعون ( سو 9 - 4)] ُهْم َعن َصاَلِتِهْم َساُهوَن{

األوالد في صالة الصبح؟ قال: وهللا برد، مساكين ما يتحملون البرد، لكن هل يتأخرون عن الطابور، ما يمكن، 
عف ورقة الدين، من ض -نسأل هللا العافية-برد ما برد، لو ينزل الثلج والبرد ما تأخر عن الطابور، هذا كله 

مستمسك لمن يؤخر الصالة عن وقتها؛ ألن مثل هذا الحديث الذي هو في معناه خفاء يرد فليس في الحديث 



ال في معناه إ  ))إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم((جمال، إلى األحاديث المحكمة الواضحة، وا 
لمغرب بعد إذا كانت اإلسفلت بعد تنبع منه الحرارة والفيح بعد الصالة شامل للظهر والعصر ا فأبردوا بالصالة

 الليل، هذا الكالم ليس بصحيح. نصف دأن نبر كذا، تأخر الصالة وتقول إلى 
الصالة فرضت في أوقات، إذا صلى اإلنسان قبل دخول الوقت فصالته باطلة، إذا أخرها عن وقتها استحق 

، وهو واد في جهنم، وويل أيضًا كذلك واٍد [( سورة مريم97)] {َقْوَن َغيًّاَفَسْوَف َيلْ }العقاب المرتب على التأخير، 
}َفَوْيٌل ، فهم مصلون، [( سورة الماعون 9 - 4)] الَِّذيَن ُهْم َعن َصاَلِتِهْم َساُهوَن{*  }َفَوْيٌل لِ ْلُمَصلِ ينَ في جهنم 
مصلين، فهم يصلون، لكنهم عن صالتهم ساهون، ليس المراد به الذين يتركون الصالة، ال، فويل لل {لِ ْلُمَصلِ ينَ 

ومن لطفه بخلقه أنه لم يقل: الذين هم في صالتهم ساهون؛ ألن السهو كثير، والغفلة  -عز وجل-ومن نعم هللا 
 كثيرة.
جاء في حديث خباب في صحيح مسلم:  ((جهنم فيح من الحر شدة فإن, بالصالة فأبردوا الحر اشتد إذا))

حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا" فلم يشكنا: يعني لم يزل  -صلى هللا عليه وسلم- إلى رسول هللا"شكونا 
 شكوانا.

 اإلبراد: عرفنا أنه ليس معناه تأخير الصالة عن وقتها، إلى أن يزول الحر من األرض، ال.
ال فالشمس ما زالت المقصود به التأخير إلى أن يصير للتلول والحيطان فيء يستظل به الذاهب إلى المسجد،  وا 

عليه الصالة -حية، حرارتها شديدة، واألرض أيضًا حرارتها شديدة؛ ألنهم شكوا حر الرمضاء فلم يشكهم 
 .-والسالم

 وهذا يدل على أن اإلبراد ال يعني زوال وانتهاء الحر، ال من الجو وال من األرض.
 أعظم فإنه بالصبح أصبحوا)) :-عليه وسلمصلى هللا - هللا رسول قال: قال -رضي هللا عنه- خديج بن رافع

فالمقصود بأصبحوا اإلسفار،  ))أسفروا تؤجروا((وفي رواية:  أصبحوا بالصبح فإنه أعظم ألجوركم(()) ((ألجوركم
سبقت اإلشارة إلى أن الحنفية يرون تأخير صالة الصبح إلى أن يسفر، والجمهور على أنها تصلى بغلس لألدلة 

 ، ولم يخرج في الصحيحين.ا صحيح بطرقه وشواهدهالسابقة، والحديث هذ
قال الترمذي عنه: حسن صحيح، و المراد بالخمسة تقدمت اإلشارة إليه في دروس سبقت , الخمسة رواه

أصحاب السنن األربعة مع أحمد، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، خامسهم اإلمام أحمد، رحمت هللا 
أيضًا صححه حيث خرجه في  حبان وابن هذا حديث حسن صحيح قال: ,الترمذي وصححهعلى الجميع، 

 صحيحه.
دخل في اإلسفار، أصبح دخل في الصبح، والصالة صالة  :المراد به تحقق طلوع الصبح، أسفر ))أصبحوا((

فإذا تحققنا من طلوع الصبح فإن صالة الصبح تصلى بمجرد دخول وقتها كما هو السنة، بعض العلماء الصبح 
بعد أن تسفروا، وهذا المعنى له ما معنى أصبحوا بالصبح: أطيلوا صالة الصبح، حتى تنتهوا وتفرغوا منها  يقول:

بالستين إلى المائة، ومنهم من يخص مثل هذا الحديث بالليالي  -عليه الصالة والسالم-يشهد له من قراءة النبي 
اذا؟ ألنه ال يتضح أول الفجر في الليالي المقمرة، فمن المقمرة، هذا كالم ابن حبان، المراد به الليالي المقمرة، لم
 باب االحتياط تؤخر الصالة قلياًل لنتأكد من طلوع الصبح.



 الحديث الذي يليه:
 ركعة الصبح من أدرك من)): قال -صلى هللا عليه وسلم-النبي  أن -رضي هللا تعالى عنه- هريرة أبي وعن
 ((العصر أدرك فقد الشمس تغرب أن قبل العصر من ركعة أدرك ومن, الصبح أدرك فقد الشمس تطلع أن قبل
 .[عليه متفق]

 إنما والسجدة)): قال ثم. ((ركعة)) بدل ((سجدة)): وقال, نحوه -رضي هللا تعالى عنها- عائشة عن ولمسلم
 .((الركعة هي

 الصبح من أدرك من)): قال -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  أن -رضي هللا تعالى عنه- هريرة أبيحديث 
 فقد الشمس تغرب أن قبل العصرصالة  من ركعة أدرك ومن, الصبح أدرك فقد الشمس تطلع أن قبل ركعة
 (( العصر أدرك
 نهاية وقت صالة الصبح على ما تقدم طلوع الشمس.ألن  ((الشمس تطلع أن قبل ركعة الصبح من أدرك من))

لصبح قبل طلوع الشمس ركعة فقد أدرك وقت صالة الذي ال يدرك ركعة ال يدرك الصبح، فمن أدرك من ا
 الصبح، وهل يكتفي بهذه الركعة، أو ال بد من إضافة ركعة أخرى إليها، كما جاء عند البيهقي وغيره.

يعني أدرك الصالة  ))من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، وركعة بعد أن تطلع فقد أدرك الصبح((
 ه أداء.في القوت، وحينئذ تكون صالت

من أدرك من صالة العصر ركعة قبل غروب الشمس وأضاف إليها ثالث ركعات بعد الغروب أدرك وقت صالة 
 العصر وصالته حينئذ تكون أداًء، هذا معنى الحديث.

على هذه الرواية أنه ال بد من إدراك ركعة كاملة، ركعة كاملة قبل طلوع الشمس بالنسبة لصالة  ،وعلى هذا
 كاملة بعد، قبل غروب الشمس بالنسبة لصالة العصر.الصبح، وركعة 

 بهذا يدرك الوقت بإدراك ركعة، ومفاد هذه الرواية أنها كاملة.
من  ((سجدة)): وقال, نحوه -رضي هللا تعالى عنها- عائشة عن ولمسلمالرواية األخرى وهي عند مسلم يقول: 

يدرك  بهذا يستدل من يقول بأن الوقتأدرك سجدة من صالة الصبح، من أدرك سجدة من صالة العصر، و 
بإدراك أي جزء من الصالة يعني لو كبر تكبيرة اإلحرام، ثم طلعت الشمس، كبر تكبيرة اإلحرام لصالة العصر 

، ((سجدة))ثم غابت الشمس، يكون مدركًا للوقت، لماذا؟ ألن الركعة اللفظ غير مقصود بدليل الرواية األخرى 
وعلى هذا ال يكون مدركًا للوقت  ))السجدة إنما هي الركعة((ي الصحيح نفسه قال: لكن الرواية األخرى بينت ف

 حتى يدرك ركعة كاملة وهي أقل ما يطلق عليه صالة.
إطالق الركعة على السجدة والعكس، يعني هل جاء في النصوص ما يدل على أن السجود يطلق ويراد به 

 رَّ خَ }وَ النصوص ما يدل على ذلك؟ نعم جاء ما يدل على ذلك، الركوع، ويطلق الركوع ويراد به السجود، جاء في 
ال ساجد؟ [44]ص:  {ابَ نَ راكعًا وأَ  رَّ خَ }وَ ، هذا من؟ داود عليه السالم، [44]ص:  {راكعاً  ، المقصود به خر راكع وا 

ًدا{ الركعة المراد، الركوع المراد به هنا السجود، ال [ء( سورة النسا394)] }اْدُخُلوْا اْلَباَب ُسجَّ ، المقصود به سجود وا 
ركوع؟ ركوع، فتطلق الركعة والركوع في النصوص ويراد بها السجود، والعكس، وهنا جاء التفسير في الصحيح 

 -عليه الصالة والسالم-النبي  إلىوهذا التفسير يحتمل أن يكون مرفوعًا  ة((الركع هي إنما والسجدة))نفسه 



ل الراوي وهو أدرى بما روى، وعلى هذا ال تدرك الركعة ال يدرك ويحتمل أن يكون من قب ،وحينئذ ال كالم
، -عز وجل-ال يدرك الوقت إال بإدراك ركعة كاملة وحينئذ تكون الصالة كلها أداء، وهذا من فضل هللا  ،الوقت

ن قال بعض أهل العلم أن ما أدركه في الوقت أداء، وما أدركه بعده قضاء، وبعض أهل العلم يرى أن الحكم  وا 
لألكثر، إذا كانت الصالة ثنائية أدرك ركعة، أما إذا كانت ثالثية أو رباعية أدرك ركعة وفاته ركعتان أو ثالث ال 

 يكون مدركًا للوقت؛ ألن الحكم لألكثر، وحديث الباب يرد عليه، حديث الباب يرد عليه.
دراك الجمعة در ؟هذا بالنسبة إلدراك الوقت، ماذا عن إدراك الجماعة؟ وا  ، إدراك الركوع؟ ؟اك تكبيرة اإلحرام، وا 

 نحتاج إلى اإلدراك في هذه المواطن كلها، متى يدرك الوقت؟ بإدراك ركعة، انتهينا من هذا.
متى تدرك الركعة؟ بإدراك الركوع، بإدراك الركوع، متى تدرك الجماعة ؟ مقتضى هذا الحديث أن أقل ما يطلق 

جماعة إال إذا أدرك ركعة كاملة، لكن المذهب عند الحنابلة والمشهور عليه صالة ركعة كاملة، فال يكون مدركًا لل
ر قبل سالم إمامه التسليمة األولى فإنه حينئذ يكون مدركًا للجماعة، ولذا في عند كثير من أهل العلم أن من كب  

ألنه أدرك  ؛جلسالمتون عند الحنابلة يقولون: من كبر قبل سالم إمامه التسليمة األولى أدرك الجماعة ولو لم ي
جزء من الصالة، لكن هل أدرك مع اإلمام ما يسمى صالة؟ هذا الجزء ال يمكن أن يسمى صالة أقل ما يسمى 
صالة الركعة، ولذا يرى شيخ اإلسالم أن الجماعة ال تدرك إال بإدراك ركعة، والمعروف في المذهب أنها تدرك 

الوقت أو في الجماعة، نقل النووي عن الجمهور أن الوقت والنووي نقله عن الجمهور سواًء في  ،بإدراك أي جزء
يدرك بإدراك أي جزء من الصالة، ومثله الجماعة، على هذا لو دخل المسبوق واإلمام في التشهد األخير، دخل 

، أو ينتظر عل هللا ؟أو يبحث عن غيرهم ؟المسبوق واإلمام في التشهد األخير هل األولى أن يدخل مع الجماعة
 ، أو يطلب من أحد أن يتصدق عليه؟ هاه؟ ؟بمن يصلي معه أن يأتي

 طالب:..........
 نعم؟

 طالب:............
 إيه، إيه.

 طالب:........
ذا غلب على  يعني إذا غلب على ظنه أنه يدرك جماعة أخرى فال يدخل مع هذا اإلمام، ليدرك الجماعة بيقين، وا 

ن يصافه ويصلي معه فإنه يدخل مع اإلمام ال سيما وقد جاء ظنه أنه لن يدرك جماعة أخرى ولن يأتي بعده م
، يعني يدخل مع ((كما يصنع اإلمام))إيش؟  ((حال فليصنعإلمام على ))إذا أتى أحدكم الصالة وا: في الحديث

دراك الركعة يكون بإدراك الركوع مع اإلمام.  اإلمام على أي حال، هذا بالنسبة إلدراك الجماعة، وا 
تكبيرة اإلحرام؟ متى تفوت تكبيرة اإلحرام؟ يعني إذا انتقل إلى ركن آخر، إذا انتقل إلى الركن  ماذا عن إدراك

الذي يليها وهو قراءة الفاتحة، منهم من يقول: أن تكبيرة اإلحرام ال تفوت إال بالفراغ من الركن الثاني، ولذا جاء 
على أن وقت التكبير أو فوات تكبيرة اإلحرام  عن بالل أنه كان يقول إيش؟ بآمين، نعم، ال تسبقني بآمين، فدل

الركن األول تكبيرة اإلحرام، نعم، والركن الثاني قراءة الفاتحة، ألن  ؛إنما يفوت بالتأمين وهو نهاية الركن الثاني



هل هي ركن أو شرط؟ يأتي ذكره إن شاء هللا تعالى، والفوائد  ميعني على خالف بين أهل العلم في تكبيرة اإلحرا
 ذكره. -إن شاء هللا-مترتبة على هذا الخالف يأتي ال

 ال)): يقمول -وسملم عليمه هللا صملى- هللا رسمول سممعت: قال عنه -تعالى هللا رضي- الخدري  سعيد أبي وعن
 .عليه متفق ((الشمس تغيب حتى العصر بعد صالة وال الشمس تطلع حتى الصبح بعد صالة
 .((الفجر صالة بعد صالة ال)): مسلم ولفظ
 ينهانما وسملم عليمه هللا صملى هللا رسمول كمان سماعات ثالث": عنه -رضي هللا تعالى- عامر بن عقبة عن وله
 حتمى الظهيمرة قمائم يقوم وحين, ترتفع حتى بازغة الشمس تطلع حين: موتانا فيهن نقبر وأن, فيهن نصلي أن

 ."للغروب الشمس تتضيف وحين, الشمس تزول
 ،ضمعيف بسمند -رضمي هللا تعمالى عنمه- هريرة أبي حديث من -مه هللا تعالىرح- الشافعي عند الثاني والحكم
 .نحوه -رضي هللا تعالى عنه- قتادة أبي عن: داود ألبي وكذا. "الجمعة يوم إال": وزاد

 حديث جبير.
 عبمد بنمي يما)) :-وسملم عليمه هللا صملى- هللا رسمول قمال: قمال عنمه -تعالى هللا رضي- مطعم بن جبير وعن 

أحسمن هللا إليمك أيةة، أيةة،  ((نهمار و أو ليمل ممن شاء ساعة أي وصلى البيت بهذا طاف أحداً  تمنعوا ال, مناف
 وصممححه, الخمسممة رواه .((نهممار و أو ليممل مممن شمماء سمماعة أيممة وصمملى البيممت بهممذا طمماف أحممداً  تمنعمموا ال))

 .حبان وابن, الترمذي
 س للتنشيط ما أدري عندك.فيه يقولون اإلخوان: في أسئلة يمكن أن تطرح في أثناء الدر 

 طالب:...........
 طيب، تفضل، 

 بسم هللا الرحمن الرحيم... عندي بعض التنبيهات: 
أواًل: جممزاكم هللا خيممرًا علممى الحضممور..... لكممن ..... إيقمماف السمميارات...... هنمماك عممدة شممكاو  مممن سمميارات 

 البعض... أمر آخر: الجواالت الذي يدخل المسجد يغلقه ..... 
سئلة سنطرح سؤالين سريعين، وربمما نسمتأذن الشميآل اون وبعمد اليموم إن شماء هللا تكمون سمؤالين أو ثالثمة األ

 سريعة في منتصف الدرس.
 التاسعة مثاًل.

 التاسعة تضبط على الساعة التاسعة وسيكمل الدرس بعدها إن شاء هللا.
 في اشتقاق الكلمة؟ السؤال األول: ما معنى الدلوك، وما الذي نقله الشيآل عن الزمخشري 

 ر يا شيآل؟اخت
 اختر، اختر.

 طالب:..........
 فيكون معناه ماذا؟ يكون معنى الدلوك ماذا؟
 الدلوك هو عدم استطاعة النظر إلى الشمس.



 ؟هذا ما نقله الشيآل عن الزمخشري لكن المقصود ما معنى الدلوك
 الشق األول من السؤال ما جاء الجواب عليه، هذا سبب التسمية.

 هو الغروب؟ ؟أي ساعة الدلوك ما معناه أنت ظاهر كالمك أنك فاهم،
ال طلوع الشمس؟  الغروب وا 

 طالب:.........
 طيب وقت الزوال، صح، طيب جبت نصف اإلجابة فنطلبك بشيء آخر تكمل إجابتك 

 ؟في معنى العصب -رحمه هللا-هو ما الذي نقله الشيآل عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة 
 .........طالب:.

 طيب جزاك هللا خير، من يجيب على السؤال اوخر؟
 طالب:..........

 الذي ذكر فيه محمد بن الحسن رحمه هللا ما هو الموضع تذكر؟ الشيآل ذكر الموضع
 الكتاب الكتاب.

 سؤال أخير ، كل واحد منكم يأتي بعد الدرس يأخذ جائزته. .......
على أن بداية وقت صالة العصر  -حفظه هللا-أن الذي ذكره الشيآل السؤال األخير: ما دليل  الحنفية على 

 حين يصبح ظل كل شيء مثليه، ما دليلهم وما وجه االستدالل بإيجاز؟
 نعم. .نعم األخ البعيد هناك

 طالب:........
 نعم، حديث األجير، طيب وجه استداللهم به، السؤال لك يا أخي نفسك وجه استداللهم به؟ 

 طالب:........
 ؟كان اإلشكال

 كيف يكون هذا؟
 طالب:.........
شكال في أول الوقت بالنسبة لوقت النصارى من منتصف النهار إلى وقت العصر إلى وقت ال هو ما باإل

العصر ووقت المسلمين من وقت العصر إلى غروب الشمس، لكن اإلشكال يرد أننا إذا قلنا أن وقت العصر 
كون هناك فارق كبير بين وقت الظهر والعصر، والنصارى يقولون: نحن يبدأ من مصير ظل الشيء مثله ما ي

هذا الحديث، وأنا  صر، في الحديث أنا باسأل سؤال فيأكثر عماًل فدل على أن وقت الظهر أطول من وقت الع
 ما تعرضت له، ما تعرضت له.

 وجه االستدالل؟ بعض الشراح أخذًا من هذا الحديث يقول: عمر هذه األمة ألف وأربعمائة سنة، ما
 طالب:.........
 ألفين موسى.

 طالب:.........



 ما تجي، ستمائة؟
 طالب:..........

 نعم.
 طالب:........

وأن اليهود مكثوا نصف النهار وهو يعادل ألفي سنة، والنصارى وقت الظهر وهو ستمائة سنة فيبقى لهذه األمة 
 حيح.ألف وأربعمائة والكالم ما هو بصحيح، الكالم ليس بص

 طالب:.........
 نعم.

 طالب:.........
 كيف؟

 طالب............
ال باطل؟ باطل، النصوص كلها 3409،  3409هذا نظير من يقول أن الساعة تقوم سنة  ، الكالم صحيح وا 

 ، حجتهم؟3409ترده، أيضًا الواقع يرده، لكن دليلهم، دليل من يقول أن الساعة تقوم سنة 
 طالب:........

 كيف؟
 ب:.......طال

مل [( سورة األعراف379)] }اَل َتْأِتيُكْم ِإالَّ َبْغَتًة{هم قالوا: إن كلمة بغتة،  ، هذا 3409، هذه الكلمة في حساب الجُّ
ال يحتاج إلى سبورة، نعم.  الذي يعرف حساب الجمل وا 

 طالب: أبجد هوز
الخمس المغيبات التي ال يعلمهن إال  جد هوز، لكن الكالم ليس بصحيح، علم الساعة ال يعلمها إال هللا،إيه أب

ُل اْلَغْيَث َوَيْعَلُم َما ِفي اأْلَْرَحاِم{هللا، منها الساعة،  اَعِة َوُيَنزِ  في ))، [( سورة لقمان14)] }ِإنَّ َّللاََّ ِعنَدُه ِعْلُم السَّ
من هذه ، على كل حال كل هذه تخرصات، ويوجد في هذه األوقات ((-عز وجل-خمس ال يعلمهن إال هللا 

في هذه التخرصات وحدد سنوات بل أيام استناد إلى بعض الفهوم أو  تبالتخرصات الشيء الكثير، ألفت ك
 النصوص ال تدرك مثل هذه األمور إطالقًا.العقول والفهوم إذا لم تقيد ب بعض الرؤى كل هذا ال قيمة له؛ ألن

ها أو غير مستعدين أو نشوف األسئلة إن كان هل األخوة مستعدون لمسألة أوقات النهي مع ذوات األسباب وغير 
 هناك أسئلة؟ نعم.

هذه المسألة يا اإلخوان من عضل المسائل إن تيسر، إن تيسر لكم مراجعتها قبل الحضور لكي تكون األرضية 
في وقت  -إن شاء هللا تعالى-قابلة للطرح؛ ألن هذه المسألة من أعقد المسائل، ويستقبل بها الدرس الالحق 

 إذا تيسر لكم مراجعة هذه المسألة قبل الحضور فهو أكمل وأفضل.فاط، النش
 اآلن الساعة العاشرة لعلنا نكتفي بهذا القدر.

 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


